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Dicas para evitar 
incêndios 

A
s medidas a seguir foram 

elaboradas por empresas 

de seguros de proprieda-

de comercial e industrial 

e especialistas e determi-

nam o que você pode fazer agora para 

aumentar a segurança contra incêndios 

em sua operação:

1. Assegure-se de que o compro-

misso com relação à prevenção 

de incêndios de sua gerência de nível 

executivo é sólido, atualizado e bem 

comunicado a todos os funcionários. 

Reúna uma declaração formal da polí-

tica que passe a mensagem relativa ao 

compromisso de sua empresa para com 

a prevenção de incêndios e distribua-a 

aos seus contratados e funcionários.

2. Instale “sprinklers” onde necessá-

rio e certifique-se de que estejam 

em pleno funcionamento. Fique atento 

às implicações que as mudanças das dis-

posições de estocagem possam ter no seu 

sistema de proteção contra incêndios.

3. Certifique-se de que seu pessoal 

seja treinado na proteção con-

tra riscos especiais. Se você adicionar 

outro turno à sua operação, assegure-

-se de que os novos operadores sejam 

treinados adequadamente nos proce-

dimentos do “trabalho a quente”, tais 

como solda, e que sua resposta a uma 

emergência seja expandida para cobrir 

o novo turno.

4. Assegure-se de que todos 

os funcionários obedecem as 

A adoção de alguns cuidados especiais garante maior  
segurança à operação
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Se você adicionar outro turno à sua 
operação, assegure-se de que os novos 
operadores sejam treinados adequadamente

boas práticas de housekeeping. Estas 

incluem manter as áreas de trabalho 

limpas; estar alerta a possíveis riscos 

de incêndio; manter limpa a perda de 

combustível, poeira e graxa; colocar 

sinais de “Não Fumar” onde seja 

proibido fumar; fornecer receptáculos 

apropriados, onde fumar é permitido; 

inspecionar regularmente os equipa-

mentos de proteção contra incêndio; 

assegurar que as válvulas de controle 

do sistema de “sprinklers” estejam na 

posição correta; certificar-se de que as 

válvulas fechadas para reparo sejam 

prontamente colocadas de volta.

5. Executar manutenção preven-

tiva regularmente nos prédios 

e nos equipamentos, verificar as cone-

xões e os sistemas elétricos; inspecionar 

e lubrificar equipamentos elétricos; 

verificar alinhamento e vibração, des-

gaste e substituir as peças desgastadas; 

inspecionar e testar os controles de se-

gurança da caldeira ou forno; verificar 

por sinais de vazamento, superaqueci-

mento ou sobrepressão de combustível.

6. Treine sua empresa no local 

de trabalho e trabalhe com seu 

serviço de bombeiros. Certifique-se 

de ter o treinamento necessário para 

solucionar qualquer situação de emer-

gência e de recuperação e trabalhe 

com os bombeiros para coordenar um 

planejamento pré-incêndio.  
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